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Курс 6 

Спеціальність (спеціалізація) 032 Історія та археологія 

Форма проведення 

письмова / усна / комбінована 

письмова 

Тривалість проведення 2 години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

 

Критерії оцінювання 35–40 Високий  рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу з, можливо, незначними 

недоліками. 

25–34 Достатній  рівень теоретичних знань у 

межах обов’язкового матеріалу з незначною 

кількістю змістовних помилок. 

15–24 Середній  рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу із значною кількістю 

змістовних недоліків. 

14–0 Низький  незадовільний рівень теоретичних 

знань у межах обов’язкового матеріалу, що 

потребує самостійного доопрацювання навчального 

курсу 

Перелік допоміжних матеріалів Карти, схеми, відеоматеріали 

Орієнтовний перелік питань  

1. Історична антропологія: предмет і методи 

дослідження;  

2. Становлення «нової історичної науки» в першій 

половині XX століття.  

3. Історико-антропологічна школа Франції.  

4. Історико-антропологічна школа Великобританії.  

5. Історико-антропологічна школа Німеччині.  

6. Історична антропологія та соціальні науки 

(соціологія, психологія, етнологія).  

7. Визначення та структура повсякденності.  

8. Вивчення повсякденності в історії та етнології.  

9. Історія повсякденності: предмет і методи 

дослідження.  

10. Мікроісторія: предмет і методи дослідження.  

11. Повсякденність середньовіччя: сім'я і дитинство.  

12. Повсякденність нового часу: здоров'я і хвороби.  

13. Історія ментальностей. Предмет і методи 

дослідження.  

14. Ментальний світ Середньовіччя: емоції, 



сприйняття часу і простору.  

15. Символіка середньовічної ментальності.  

16. Гендерна історія. Предмет і методи дослідження.  

17. Жінка в історії: антропологічній підхід.  

18. Тіло як предмет дослідження в історичній 

антропології.  

19. Основні напрямки розвитку історичної 

антропології. 

 20. Сучасній українська історична антропологія.  

21. Антропологічний поворот у сучасних 

гуманітарних дослідженнях: формування нової 

парадигми.  

22. Особливості періоду «антропологізації» 

історичного знання. 

 23. Сучасні визначення предмету і основних 

завдань історичної антропології. Особливості 

методології.  

24. Історична антропологія в структурі 

антропологічних і історичних досліджень. 

Історична антропологія і соціальні науки.  

25. Школа «Анналів». Становлення й «батьки-

засновники».  

26. І покоління школи «Анналів»: особливості теорії 

і методу досліджень.  

27. Особливості методу та історична антропологія 

М. Блока.  

28. Л. Февр та проблематизація досліджень 

ментальностей.  

29. ІІ покоління школи «Анналів»: загальна 

характеристика проблематики досліджень.  

30. Ф. Бродель: «тотальна історія» і «історія великої 

тривалості».  

31. Третє покоління школи «Анналів»: зміни та 

особливості тем і підходів.  

32. Дитинство в історичній антропології Ф. Ар’єса.  

33. П’ять тлумачень смерті за Ф. Ар’єсом  

34. Історична антропологія Середньовіччя Ж. Ле 

Гоффа.  

35. Народна культура в дослідженнях Н. Земон-

Девіс.  

36. Ментальність, культура і людина в роботах Р. 

Дарнтона.  

37. Проблемне поле сучасних історико-

антропологічних досліджень: основні теми і 

підходи.  

38. Мікроісторія: формування та особливості 

напрямку.  

39. Мікроісторичні студії К. Гінзбурга.  

40. Історична антропологія М. Ферро і Дж. Дюбі.  

41. Теорія «історичного часу» Ф. Броделя  

42. Творчість Р. Мандру  

43. Жіноча і гендерна історія.  



44. Проблеми і перспективи дослідження історії 

ментальностей.  

45. Історія повсякдення як проблема історичної 

антропології.  

46. Колективна пам’ять як предмет історичної 

антропології.  

47. Усна історія як предмет і метод історичної 

антропології. 

48. Історико-антропологічні дослідження в Україні: 

становлення і популяризація підходу. 49. 

Дослідження жіночої історії в Україні.  

50. Проблематика і етапи розвитку усної історії в 

Україні.  

51. Сучасні студії антропологічних досліджень в 

Україні: теоретичні пошуки і тематичні пріоритети.  

52. Емануель-Ле Руа Ладюрі як основоположник 

історичної антропометрії.  

53. Концепція «неподвижної історії» в працях 

Емануеля-Ле Руа Ладюрі  

54. Історична антропологія як спостереження у 

працях М. Блока  

55. Наталі Земона-Девіс як творець жіночої історії  

56. Суспільство в уявленнях Н. Земон-Девіс  

57. Ментальність в працях Роберта Дарнтона  

58. Культурний контекст в дослідження Р. Дарнтона  

59. Ярослав Грицак та нове бачення історичного 

процесу  

60. Нові погляди на історію в дослідженнях Наталі 

Яковенко. 
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